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Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
για το Σύλλογο Ικαρίας
«Κάβο Πάπα»

Μετά τη Γενική Συνέλευση και τη διεξαγωγή εκλογών
(23/1), έγιναν οι εσωτερικές αρχαιρεσίες (28/3) στον
“Κάβο Πάπα”. Το νέο διοικητικό συμβούλιο για το
2011-12 είναι:
Γιώργος Παράλαιμος – Πρόεδρος
Στέλιος Αφχιανές – Αντιπρόεδρος
Αφροδίτη Τσαμουδάκη – Γεν. Γραμματέας
Μελίνα Πλάκα – Ταμίας
Γεωργία Φραδέλου - Αναπλ. Γ.Γραμματέας
Έφη Θεοδωράκη - Αναπλ.Ταμίας
Γιάννης Κράτσας - Μέλος
Μενέλαος Μανώλης - Μέλος
Αιμιλία Κράτσα - Μέλος
Μαριλιάνα Βατούγιου - Μέλος
Γιάννης Καραγιάννης - Μέλος

Γενική Συνέλευση, Πίτα και Εκλογές
Με αρκετά μεγάλη προσέλευση και επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στις
23/1/2011 οι εκλογές και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου
«Κάβο Πάπα». Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε για τις δράσεις και τα έργα
του την προηγούμενη διετία, ενώ στη Γενική Συνέλευση που προηγήθηκε της
κοπής και της έναρξης της ψηφοφορίας, παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάχης
Σάμου Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους, ο Βουλευτής Σάμου Πυθαγόρας
Βαρδίκος και ο Δήμαρχος Σάμου Στυλιανός Θάνος.
Όπως ήταν φυσικό, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις καταστροφές από τη
θεομηνία του περασμένου Οκτωβρίου με τους παραπάνω αρμόδιους να
υπόσχονται πως μέχρι πριν το καλοκαίρι, τα έργα για την αποκατάσταση
του οδικού δικτύου και των λοιπών κατεστραμμένων υποδομών του νησιού
θα έχουν ξεκινήσει, διαβεβαιώνοντας ότι βρίσκονται σε συνεχή εγρήγορση
προκειμένου να βρεθούν τα απαραίτητα χρήματα.
Ωστόσο, σε ερώτηση για το κατά πόσο το αποχετευτικό του Καρκιναγρίου
θα ενταχθεί στα άμεσα έργα που θα γίνουν για την αποκατάσταση των
ζημιών από την ισχυρή νεροποντή, δεν εδόθη σαφή απάντηση. Τα μέλη του
συλλόγου έδειξαν ν’ αγωνιούν για το ζήτημα καθώς οι υπερχειλίσεις των
τοπικών βόθρων ρέουν πλέον επιφανειακά, με κίνδυνο τη δημόσια υγεία.
Τέλος, ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν θίχτηκε για μια ακόμη φορά
η υπερβόσκηση, με τον Βουλευτή και τον Αντιπεριφερειάρχη να αποδίδουν
ευθύνες και στους πρώην Δήμους της Ικαρίας και τους ίδιους τους
κτηνοτρόφους που δεν δείχνουν να συμμορφώνονται.
Μετά τη Γενική Συνέλευση ακολούθησαν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και η
κοπή της πίτας. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 7 το απόγευμα.

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Αποκριάτικο Πάρτι & Τσικνοκυριακή

Ραντεβού στη Μεταξού
Με αφορμή τη «γνωριμία» των νέων μελών του ΔΣ του Συλλόγου αλλά και
όλης γενικά της νεολαίας που στηρίζει το Σύλλογο στις προσπάθειές του,
οργανώθηκε -αμέσως μετά το πρώτο ΔΣ- συνάντηση στο γνωστό πλέον
ικαριώτικο στέκι «Μεταξού». Η προσέλευση ήταν πολύ μεγαλύτερη από την
αναμενόμενη, το ίδιο και η διάθεση. Παρέα με τη ζωντανή μουσική, τρώγοντας
ικαριώτικους μεζέδες και πίνοντας άφθονο κρασί -ευγενική χορηγία του
Συλλόγου- οι συζητήσεις για τα χωριά μας και τον μέλλον τους πήραν φωτιά!
Άλλωστε αυτός ήταν και ο σκοπός της μάζωξης. Να ακούσουμε απόψεις για
θέματα που αφορούν τα χωριά μας, τις καταστροφές και τα προβλήματα
που έχουν δημιουργηθεί, τις λύσεις αλλά και τις βασικές προτεραιότητες.
Είμαστε όλοι σε εγρήγορση...

Στις 27 Μαρτίου, προτελευταία Κυριακή των αποκριών,
ο Σύλλογος «Κάβο Πάπας» κάλεσε τα παιδιά στο
καθιερωμένο αποκριάτικο πάρτι. Τα παιδιά ήρθαν με
τις στολές τους και την πρωινή όρεξή τους! Ο Ζορό,
η Πριγκίπισσα, ήταν όλοι εκεί! Όχι και όλοι δηλαδή
αφού είχαμε αρκετές απουσίες! Τα φώτα έσβησαν και
μικροί μεγάλοι παρακολουθήσαμε τις περιπέτειες του
Καραγκιόζη!
Ακολούθησε η…Τσικνοκυριακή για τα μεγαλύτερα παιδιά!
Όποιος ήθελε έφερε τους μεζέδες του κι έτσι στήθηκε
ένα μικρό γλέντι με μουσική και κρασί! Κόσμος πολύς δεν
ήρθε, αλλά όσοι ήμασταν εκεί περάσαμε καλά! Μπορεί
να ήταν το κρύο ή η κυριακάτικη τεμπελιά που κράτησε
αρκετούς μακριά μας!
Αφορμές θέλουμε για να βρισκόμαστε, να συζητάμε και
να περνάμε καλά!
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ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Πραγματοποιήθηκε η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ το Σάββατο 2 Απριλίου 2011 στο
Νοσοκομείο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» με μια προσέλευση αιμοδοτών σχετικά
ικανοποιητική. Ωστόσο, η Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου δεν κατάφερε
παρά να αποσπάσει 9 φιάλες.
Για όσους δεν τα κατάφεραν την συγκεκριμένη ημερομηνία, το Τμήμα
Αιμοδοσίας του «Ευαγγελισμού» (κτίριο ΑΧΕΠΑ, 3ος όροφος. τηλέφωνα:
210-7218685) παραμένει ανοιχτό καθημερινές και Σάββατο από τις 8.30 έως
τις 14.00
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ΝΕΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ …

Ανανεωμένο το χορευτικό του Συλλόγου
«Κάβο Πάπα», συνεχίζει τις συναντήσεις του
όπως είθισται, κάθε Σάββατο στις 18:00 στο
γνωστό πλέον στέκι της Μαιζώνος 66 (στάση
μετρό Μεταξουργείο).
Και γιατί ανανεωμένο; Διότι μία νέα
χοροδιδάσκαλος θα ηγείται πλέον της
χορευτικής παρέας. Η Κα Χρυσούλα Κόκκορη
Φραδέλου μετά από πολλά έτη ανιδιοτελούς
και εκ καρδίας προσφοράς στο χορευτικό
του συλλόγου, παραδίδει τη σκυτάλη σ’ ένα
νέο και γεμάτο ενέργεια κορίτσι την Μαρία
Πίττακα από τον Κάμπο Ικαρίας (Απόφοιτη
ΤΕΦΑΑ). Ασφαλώς η Κα Χρυσούλα πάντα θα
βρίσκεται στο πλάι της χορευτικής ομάδας,
καθώς οι γνώσεις και η πολυετής εμπειρία
της, είναι χρήσιμα εφόδια για εμάς τους
νεότερους. Την ευχαριστούμε ολόψυχα για
την έως τώρα αμέριστη προσφορά της.

Σ’ αυτό το νέο ξεκίνημα λοιπόν, καλούμε κι
όλους εσάς να συμμετέχετε, ανεξαρτήτου
φύλου – ηλικίας – καταγωγής… Η μόνη
απαραίτητη προϋπόθεση; Διάθεση για χορό!
Κι όταν λέμε χορό, δεν εννοούμε μόνο το
κλασικό πολυαγαπημένο μας ικαριώτικο.
Άλλωστε αυτό το κατέχουμε πολύ καλά από
έμβρυα ακόμη, καθώς το χορεύουμε με τόση
χάρη και με τέτοιες φιγούρες, που θα ζήλευαν
ακόμη και οι πιο έμπειροι χορογράφοι
– χορευτές. Η νέα δασκάλα Μαρία Πίττακα
θα μας διδάσκει παραδοσιακούς χορούς απ’
όλη την Ελλάδα. Θράκη, Πόντος, Θεσσαλία,
Στερεά, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη
κ.ά.
Οπότε, το μόνο σίγουρο είναι πως δε θα
πλήξετε καθόλου και κάθε Σάββατο απόγευμα
–όπως ήδη συμβαίνει- θα περνάμε όλοι μαζί
μία ευχάριστη ώρα με γνώριμα πρόσωπα και

καταστάσεις από το νησί. Και που ξέρετε,
ίσως προκύψει και καμιά βόλτα μετά. Δεν
είναι λίγες οι φορές που κλείνοντας την πόρτα
πίσω μας ακούγεται ο γνώριμος διάλογος :
-Πάμε για κανα καφέ ;
-Μπα, για ρακόμελα καλύτερα…
-Ή να πάμε σπίτι του…...…να κάτσουμε ;
-Γιατί ρε ‘συ να κλειστούμε μέσα Σαββατιάτικα;
Λοιπόν παίρνω τηλέφωνο και την…...…και
πάμε για κρασάκι.
-Οκ, τα λέμε παιδιά το άλλο Σάββατο στις
18:00.

Σας περιμένουμε ΟΛΟΥΣ !
Τηλέφωνα επικοινωνίας για τυχόν απορίες :
Αιμιλία 6977196285
Μαριλιάνα 6981549128

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Δράσεις του Συλλόγου για την
αποκατάσταση των ζημιών από τη
θεομηνία της 18ης Οκτωβρίου
Αιτήματα για οικονομική ενίσχυση
Ο Μηχανικός Γεώργιος Μαλαχίας συνέταξε μελέτη για τις ζημιές και την αποκατάσταση αυτών
στα χωριά Αμάλου, Κάλαμος, Καρκινάγρι, Τραπάλου, Λαγκάδα, Πέζι. Η μελέτη προβλέπει την
εξεύρεση 10 εκατ. ευρώ προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης,
αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας. Ο Σύλλογος «Κάβο Πάπας» απέστειλε
επιστολές –συνοδεία της μελέτη του Μηχανικού Γεωργίου Μαλαχία- οι οποίες αιτούνται
οικονομική βοήθεια από τους εξής φορείς:
1) Πανικαριακή Αδελφότητα Αμερικής
2) Κυπριακή Δημοκρατία
3) Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου
4) Ίδρυμα Αριστοτέλη Ωνάση
5) Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση
Μέχρι στιγμής έχουν δώσει αρνητική απάντηση το Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου και το
Ίδρυμα Αριστοτέλη Ωνάση.
Σχετικά με το αίτημα του Συλλόγου προς την Πανικαριακή Αδελφότητα της Αμερικής, ακόμη
γίνονται συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με τους αρμόδιους φορείς (Pan-Ιcarian Foundation),
ώστε να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος που έστω κάποια χρήματα θα μπορούσαν πιθανόν να
δοθούν για έργα αποκατάστασης των ζημιών στα χωριά μας. Επειδή το πρόβλημα που κρίθηκε
ότι χρήζει άμεσης αντιμετώπισης είναι το αποχετευτικό, το αίτημα θα επικεντρωθεί εκεί με τη
στενή συνεργασία του Δήμου Ικαρίας. Ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη βοήθεια τους
στην Αμερική, την Ελευθερία Πλατή, τον Στηβ Στρατάκο και τον Γεώργιο Παράλαιμο.

Εν Δράσει το Πάσχα
Το Πάσχα πολυμελής ομάδα ατόμων που θα συγκεντρώσει και οργανώσει ο Σύλλογος θα
πραγματοποιήσει καθαρισμό και περιποίηση του Καρκιναγρίου. Παράλληλα, ο Σύλλογος θα
οργανώσει τον καθαρισμό (ξεχορτάριασμα) της παιδικής χαράς του χωριού.
Παρόμοιες δράσεις θα οργανώνονται τακτικά και…όσοι πιστοί προσέλθετε!!!

Επιστολές διαμαρτυρίας και πιέσεων
Ο Σύλλογος «ΚΑΒΟ ΠΑΠΑΣ» έχει αποστείλει
επιστολές διαμαρτυρίας προς όλους τους
αρμόδιους φορείς του ελληνικού δημοσίου
για την μηδενική πρόοδο που επιτεύχθηκε
στα χωριά μας από την θεομηνία της 18η
Οκτωβρίου 2010 μέχρι και σήμερα και παρά
τις όποιες αρχικές υποσχέσεις. Στις επιστολές
του είχε επισημάνει ότι:
-Στο Καρκινάγρι τα δύο αυθαίρετα δίκτυα
αποχετεύσεων καταστράφηκαν από το
χείμαρρο ολοσχερώς με αποτέλεσμα από τον
Οκτώβριο έως και σήμερα οι υπερχειλίσεις
των τοπικών βόθρων να ρέουν επιφανειακά
με κίνδυνο τη δημόσια υγεία
-Το οδικό δίκτυο παραμένει σε πάρα πολύ
κακή κατάσταση, επικίνδυνο πλέον μετά
και την τελευταία ξαφνική νεροποντή του
Ιανουαρίου
-Το Τραπάλου παραμένει σχεδόν αποκομμένο,
κ.λπ.
-Τα ρέματα του Καρκιναγρίου παραμένουν
μπαζωμένα με αποτέλεσμα κάθε φορά που
βρέχει να υπερχειλίζουν προκαλώντας και
πάλι αποκλεισμούς δρόμων και δυνατούς
χείμαρρους μέσα στο χωριό, αφήνοντας
ξάγρυπνους για πολλά βράδια τους
κατοίκους
-Το αλιευτικό καταφύγιο παραμένει
μπαζωμένο
Σήμερα, μέρος το παραπάνω (αλιευτικό
καταφύγιο και ρέματα) εξομαλύνονται με την
βοήθεια των μηχανημάτων του στρατού.
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ΑΝΑΓΚΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ

Το Περιφερειακό Ιατρείο Καρκιναγρίου
Ικαρίας είναι γνωστό για τις μεγάλες ελλείψεις
που αντιμετωπίζει όχι μόνο σε ανθρώπινο
δυναμικό αλλά και σε ιατρικό εξοπλισμό
άκρως απαραίτητο για την παρακολούθηση
και διατήρηση της υγείας των κατοίκων των
χωριών μας.
Σύμφωνα με την τελευταία αναφορά της
αγροτικής ιατρού, οι ελλείψεις είναι οι εξής:
•Απινιδωτής ( Κατά προτίμηση, μη αυτόματος
απινιδωτής που φορτίζεται από την πρίζα και
δεν απαιτεί σε τακτά διαστήματα αγορά μή
επαναφορτιζόμενης μπαταρίας)
•Αναρρόφηση ( Κατά προτίμηση να είναι
φορητή και μικρή σε μέγεθος)
•Ψυγείο που επιτρέπει την φύλαξη
προμηθειών του ιατρείου ιδιαίτερα κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες όπου και η θερμοκρασία
στο ΠΙ ανέρχεται σε > 40 0C
•Συσκευή αυτοελέγχου του INR. Πρόκειται
για μηχάνημα ελέγχου της πηκτικότητας
του αίματος. Οι ασθενείς που παίρνουν
αντιπηκτικά και πρέπει να κάνουν εξέταση
αίματος, κάθε μήνα επισκέπτονται το
νοσοκομείο. Το μηχάνημα αυτό επιτρέπει την
μέτρηση με μία σταγόνα αίμα. Στο Καρκινάγρι
έχουμε περίπου 7 -12 ασθενείς ανάλογα την
εποχή.
[04]

•Τροχήλατο σκαμπό
•Τροχήλατο τραπεζάκι (απαραίτητο για την
τοποθέτηση αποστειρωμένων υλικών π.χ για
την συρραφή τραυμάτων)
•Τραπεζάκι που θα τοποθετηθεί ο
Ηλεκτροκαρδιογράφος και θα έχει ντουλάπια
που θα επιτρέπουν την φύλαξη φαρμάκων
(αμπουλοθήκες) και άλλων προμηθειών
( Μέχρι σήμερα ο καρδιογράφος είναι
τοποθετημένος σε μία χαμηλή καρέκλα)
•Ζυγός και αναστημόμετρο βρεφών
•Σακίδιο πρώτων βοηθειών που θα επιτρέπει
στο διασώστη να μεταφέρει τα μεταφέρει στο
σημείο διάσωσης Airway και Circulation kits
και kit για εγκαύματα)
•Νάρθηκες για ακινητοποίηση άνω και
κάτω άκρων ( από 1 τεμ. Κατά προτίμηση
φουσκωτοί, επειδή καταλαμβάνουν λιγότερο
χώρο)
•Σανίδα σκούπα για την μεταφορά ασθενούς
+ ιμάντες
•Παγκάκι για τον χώρο αναμονής έξω από
το ιατρείο (τον χειμώνα να μεταφέρεται στην
αίθουσα αναμονής)
•Φωτεινή σήμανση για το Περιφερειακό
ιατρείο ή κάποια ταμπέλα που να ενημερώνει
τους επισκέπτες
•Υπολογιστής και σύνδεση με το διαδίκτυο

Ο Σύλλογος Ικαρίας «Ο ΚΑΒΟ ΠΑΠΑΣ»
μετά από αίτημα της γιατρού έχει ήδη
φροντίσει για:
•2 Πυροσβεστήρες
•λάμπες ασφαλείας σε περίπτωση διακοπής
του ρεύματος
•προστασία ηλεκτρικών συσκευών με
σταθεροποιητές τάσης (μηχανήματα όπως
φαξ, καρδιογράφοι κ.α. έχουν αχρηστευτεί
γι’ αυτό το λόγο)
•Μπαταρία για την γεννήτρια του ιατρείου
Παράλληλα, ο Σύλλογος καλεί όσους
φορείς ή ιδιώτες έχουν διαθέσιμα και σε
πλεόνασμα τα παραπάνω αναγκαία είδη, να
τα παραχωρήσουν στο Ιατρείο Καρκιναγρίου
Ικαρίας που η χρησιμότητα τους είναι
πραγματικά μεγάλη.
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RANTEBOU
STH...

LAGKADA

Μετά και τις τελευταίες καταστροφές
στη Λαγκάδα από τη θεομηνία της 18ης
Οκτωβρίου 2010, βρέθηκε επιτέλους η από
κοινού λύση για τον τρόπο διαμόρφωσης του
χώρου.
Με πρωτοβουλία του ο Σύλλογος «ΚΑΒΟ
ΠΑΠΑΣ» προγραμμάτισε συνάντηση την
Κυριακή 27/3/2011 επιτόπου στο χώρο
παρουσία των μελών της επιτροπής των
πανηγυριών του Καρκιναγρίου, μελών
του ΔΣ του Συλλόγου, του μηχανικού και
συμπατριώτη μας Χρήστου Φραδέλου και
του μηχανικού του Δήμου Ραχών Παναγιώτη
Μεσολογγίτη.
Τελικά, στη συνάντηση αποφασίστηκε
από κοινού ότι πρέπει να βρεθεί μια πιο
μόνιμη λύση και έτσι παρουσία και των δύο
μηχανικών, η επιτροπή των πανηγυριών σε
συνεννόηση με τον Σύλλογο κατέληξαν:
•
Να ανοιχτεί το ρέμα κατά μήκος του
χώρου αλλά να παραμείνουν τα κιούγκια στο
βάθος ώστε όταν αυτά φράζουν ή γεμίζουν
νερό, να υπάρχει η εναλλακτική το νερό να
κυλά πάνω από αυτά, δηλαδή στο ανοιχτό
πλέον ρέμα.
•
Το ρέμα στα πλαϊνά του να είναι
λιθόκτιστο
•
Στην αρχή του ρέματος να φτιαχτεί
γεφύρι να περνάνε τα αυτοκίνητα
•
Κατά μήκος του ρέματος να
φτιαχτούν ξύλινα γεφυράκια
•
Να χτιστεί ξανά το τοιχίο στο κάτω
μέρος του χώρου το οποίο καταστράφηκε
ολοσχερώς.
•
Να χτιστεί και πάλι το πεζουλάκι
αλλά αυτό να έχει κενά ώστε να μπορεί να
φεύγει το νερό αν προκύπτει υπερχείλιση.
•
Το πεζούλι και το τοιχίο να
επενδυθούν με πλάκες
•
Στο ξεκίνημα, πριν τα κιούγκια θα
διαμορφωθεί τοιχίο σαν τεχνητό ρέμα που θα
μπορεί να κατευθύνει το νερό στο επιθυμητό
σημείο.

Η παραπάνω περιγραφόμενη διαμόρφωση
του χώρου είναι φυσικά αρκετά δαπανηρή
και τα διαθέσιμα χρήματα (από τα έσοδα του
περσινού πανηγυριού) είναι λιγότερα απ’ τα
χρειαζούμενα. Γι’ αυτόν το λόγο, το έργο θα
ολοκληρωθεί σε φάσεις.
Αξίζει να θυμηθούμε ότι ο ιστορικός
και πολιτιστικός χώρος της Λαγκάδας
έχει πληρώσει πολλές φορές τα λάθη
του παρελθόντος. Τους περισσότερους
χειμώνες η περιοχή μπαζωνόταν από την
υπερχείλιση του κλειστού ρέματος. Μετά
τη θεομηνία του περασμένου Οκτωβρίου, η
πλατεία της Λαγκάδας υπέστη επίσης μεγάλη
καταστροφή αφού τα κιούγκια τα οποία είχαν
τοποθετηθεί εκεί που παλαιότερα υπήρχε το
ρέμα, έφραξαν και η υπερχείλιση του νερού
προκάλεσε το μπάζωμα όλης της πλατείας
με άμμο και χώμα, ενώ παράλληλα η δίνη
του νερού ξεχαρβάλωσε την πεζούλα και
όλο το τοιχίο στην κάτω πλευρά του χώρου.

Έτσι, για την ιστορία
•
Πριν από το 1985 τα ρέμα της
Λαγκάδας διέσχιζε κατά μήκος τον χώρο
του πανηγυριού δίπλα από την τώρα μεγάλη
πίστα. Οι δύο αντικριστές πλευρές του ήταν
λιθόκτιστες. Προκειμένου να μεγαλώσει
ο χώρος του πανηγυριού, το 1985 -με
απόφαση της εκκλησιαστικής επιτροπήςτοποθετήθηκαν κατά μήκος του ρέματος
τρύπια βαρέλια ώστε να μπορεί να ρέει το
νερό μέσα απ’ αυτά και κατόπιν το κενό
επιχωματώθηκε.
•
Τα περασμένα χρόνια το φαινόμενο
της υπερχείλισης του ρέματος κατά τους
χειμερινούς μήνες σε τέτοιο βαθμό ώστε η
άμμος να χώνει την πλατεία του πανηγυριού,
απασχολούσε τους διαχειριστές του χώρου.
Προκειμένου να δοθεί λύση σε αυτό το
πρόβλημα, η εκκλησιαστική επιτροπή του
Καρκιναγρίου αποφασίζει μετά το καλοκαίρι

του 2008 να προχωρήσει στο ξεμπάζωμα
του ρέματος και στην αντικατάσταση των
ήδη λιωμένων βαρελιών με 100 κιούγκια
διάστασης 1,20μ. χωρίς προηγουμένως
να εκπονήσει κάποια μελέτη. Παράλληλα,
ισοπεδώθηκαν τα τσιμεντένια τραπεζάκια
που υπήρχαν στον χώρο, ενώ στο πεζούλι
περιφερειακά του χώρου του πανηγυριού
τοποθετήθηκαν πλάκες.
•
Οι αντιδράσεις σχετικά με τη
λειτουργικότητα του έργου (κιούγκια) που
επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στη Λαγκάδα
υπήρξαν άμεσες, κυρίως από το Σύλλογο
«ΚΑΒΟ ΠΑΠΑ». Το ζήτημα έγινε το επίκεντρο
συζητήσεων, αλλά δυστυχώς ακόμη και μετά
από συνέλευση που πραγματοποιήθηκε
στο χωριό στις 09/02/2009 με την
εκκλησιαστική επιτροπή, παρουσία του τότε
Δημάρχου Ραχών Φανούρη Καρούτσου και
συγχωριανών, το έργο προχώρησε καθώς
η επιτροπή δεν δέχτηκε την πρόταση για
εκπόνηση σχετικής μελέτης.
•
Όπως ήταν φυσικό τα κιούγκια
δεν έλυσαν τον πρόβλημα με αποτέλεσμα
η νεροποντή της 18ης/10/2010 όχι μόνο
να προκαλέσει υπερχείλιση αλλά και άλλες
μεγάλες ζημιές στον χώρο.
•
Πρόσφατα μια ακόμη προσπάθεια
αυθαίρετης (χωρίς καμία μελέτη ή επίβλεψη)
επιδιόρθωσης του χώρου απετράπη με την
παρέμβαση του Συλλόγου «ΚΑΒΟ ΠΑΠΑ»
που απευθυνόμενος πλέον σε έναν αριθμό
ειδικών
(αρχιτεκτόνων-μηχανικών)
που
εθελοντικά είχαν την πρόθεση να βοηθήσουν
και σε ταυτόχρονη συνεργασία με τον Δήμο
Ικαρίας, προσπάθησε να δώσει μια οριστική
και ορθή λύση στο πρόβλημα.
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ΜOUSEIO
AMALOU
Ενέργειες έχει ξεκινήσει τον τελευταίο
καιρό ο Σύλλογος προκειμένου να
υποβάλλει πρόταση σε συνεργασία με
το Δήμο Ικαρίας για την αναβάθμιση
του Λαογραφικού Μουσείου στο χωριό
Αμάλου, που στεγάζεται στο παλαιό
σχολείο.

Η πρόταση θα υποβληθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Κρήτης και Νησιών Αιγαίου 20072013», στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας
08 : «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής
στην «Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», με σκοπό
τη χρηματοδότηση των έργων βελτίωσης των
κτηριακών υποδομών και του εξοπλισμού του
Μουσείου, καθώς και την διαμόρφωση του
περιβάλλοντα χώρου.
Ο Σύλλογος, στη γενικότερη προσπάθειά του για
τη διατήρηση και αποκατάσταση των ιστορικών
κτισμάτων του παλαιού σχολείου, καθώς και
για την ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς
του νησιού μας, προτείνει τη δημιουργία ενός
πολιτιστικού κέντρου που λείπει από την ευρύτερη
περιοχή.
Σήμερα στο χώρο αυτό υπάρχουν τρία ανεξάρτητα
κτίσματα, εκ των οποίων στο ένα – τη σχολική
αίθουσα- στεγάζεται η λαογραφική έκθεση ενώ
τα άλλα δύο παραμένουν κλειστά. Έτσι λοιπόν
προτείνουμε:
•
Τον ανασχεδιασμό, με τη βοήθεια
ειδικών μουσειολόγων, της λαογραφικής
έκθεσης που στεγάζεται στην κεντρική αίθουσα,
προκειμένου να προβληθεί η αξία και η ποιότητα
των εκθεμάτων αλλά και να αυξηθεί ο αριθμός
των επισκεπτών του Μουσείου.
•
Τη διαμόρφωση του χώρου κατοικίας
του δασκάλου σε ξενώνα χειμερινών και
καλοκαιρινών περιπατητών.
•
Την επισκευή των χώρων υγιεινής που
θα εξυπηρετούν τους επισκέπτες του Μουσείου.
•
Την διαμόρφωση του εξωτερικού
χώρου που θα χρησιμοποιείται για θεατρικές
παραστάσεις, προβολές, παρουσιάσεις και
ομιλίες.
Ελπίζουμε
να
ξεπεραστούν
τα
όποια
γραφειοκρατικά κολλήματα και οι προτάσεις μας
να υλοποιηθούν σύντομα.
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Έργα…
O Στρατός κατέφθασε στο Καρκινάγρι
Ευχάριστα τα νέα για τους κατοίκους
των χωριών μας, αφού τελικά μετά από
υπομονή και επιμονή τα μηχανήματα του
στρατού και οι χειριστές τους βρίσκονται
ήδη και εργάζονται στο Καρκινάγρι.
Πρώτη μέριμνα του συνεργείου είναι
το ξεμπάζωμα της λειβάδας που ήδη
–σε συνεργασία με τοπικό εργολάβοολοκληρώνεται.
Στη
συνέχεια,
το
συνεργείο του στρατού θα προχωρήσει
στο ξεμπάζωμα των δύο ρεμάτων του
χωριού.
Παράλληλα, ο Δήμος Ικαρίας έχει καλέσει
την Περιφέρεια προκειμένου να εκπονήσει
μελέτη για τη διευθέτηση των ρεμάτων.
Σύμφωνα με το Δήμαρχο Ικαρίας Χρ.
Σταυρινάδη δεν θα επιτραπεί πλέον
καμία ανθρώπινη παρέμβαση στα ρέματα
και στη ροή τους, τουλάχιστον έως ότου
ολοκληρωθεί η μελέτη για τη διευθέτηση
των ρεμάτων και κατ’ επέκταση για την
αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής.

Ένταξη στο Π.Δ.Ε των έργων για την
αποκατάσταση των ζημιών στην Ικαρία
Ο υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας κ. Παναγιώτης
Ρήγας υπέγραψε την ένταξη στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2011
στη ΣΑΕΠ 088 του έργου «Αποκατάσταση
των προκληθεισών ζημιών στο επαρχιακό
οδικό δίκτυο της Ικαρίας από την πρόσφατη
θεομηνία» με προϋπολογισμό 3.935.300,00
εκ. €. Τις μελέτες για όλες τις παρεμβάσεις
σ’ όλη την Ικαρία, τις δημοπρατήσεις και
την παρακολούθηση έχει αναλάβει η
ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ με προγραμματική Σύμβαση
με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση αρχικά
και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στη
συνέχεια.
Για την ένταξη του έργου είχαν συμφωνήσει,
μετά από επαφές του Βουλευτή οι
υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γιάννης
Ραγκούσης και Περιφερειακής Ανάπτυξης
κ Ανταγωνιστικότητας κ. Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης τον οποίο είχε επισκεφτεί
ο Βουλευτής με τον Δήμαρχο Ικαρίας κ.
Χρήστο Σταυρινάδη και ο οποίος έδωσε
την εντολή για την ένταξη στο ΠΔΕ του
έργου. Σημαντικός υπήρξε και ο ρόλος
του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων κ. Γιάννη Μαγκριώτη στο
υπουργείο του οποίου ανήκει η ΕΓΝΑΤΙΑ
ΑΕ και ο οποίος από την επομένη της
καταστροφής επισκέφτηκε την Ικαρία και
από τότε παρακολουθεί από κοντά τις
εξελίξεις για το έργο.
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Συνεδρίαση
Τοπικού
Συμβουλίου
Καρκιναγρίου
Στις 21/03/2011 πραγματοποιήθηκε
η πρώτη συνεδρίαση του Τοπικού
Συμβουλίου του Καρκιναγρίου της
Δημοτικής Ενότητας Ραχών.
Μετά από πολύωρη συζήτηση το
Τοπικό Συμβούλιο με παρόντες
και τους τρεις Συμβούλους
(Παράλαιμος Κων/νος, Πρόεδρος,
Βουδαντά Ειρήνη, Φραδέλος
Πέτρος) και παρουσία αρκετών
κατοίκων των χωριών μας (περίπου
35 άτομα) αποφάσισε να εισηγηθεί
στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Ικαρίας τα κάτωθι θέματα:
Α) ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΔΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
2. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΒΟΘΡΟΣΣΥΝΔΕΣΗ
3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΡΕΜΑΤΩΝ
α) Κεντρικό ρέμα β) Πευκί
4. ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΚΟΥΒΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ – ΡΑΧΕΣ
6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ – ΤΡΑΠΑΛΟΥ-ΕΛΙΑΣ
ΚΑΜΠΟΣ
7. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ
8. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ
9. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΛΥΚΩΝ
10.ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
11.ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΩΝ
ΕΚΤΑΣΕΩΝ
12.ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΑΠΑΛΟΥ
Β) ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ( ΜΕΛΕΤΗΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΩΛΟ ΘΕΣΗ ΑΛΥΚΕΣ
ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ
3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ – ΚΑΛΑΜΟΣ
– ΑΜΑΛΟΥ – ΤΡΑΠΑΛΟΥ
4. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΦΡΑΓΜΩΝ ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ
–ΚΑΛΑΜΟΣ- ΑΜΑΛΟΥ- ΤΡΑΠΑΛΟΥ
5. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ
6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
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Παιδεία από το σπίτι
Για περίπου ένα μήνα ταλαιπωρήθηκαν οι μαθητές
Γυμνασίου και Λυκείου των χωριών μας, καθώς η
απεργία των μεταφορέων δεν τους επέτρεπε τη
μετακίνηση τους στα σχολεία. Τα χρωστούμενα
του Δημοσίου από τα περασμένα έτη προς τους
μεταφορείς και οι συμβάσεις που ακόμη να
υπογραφούν, κράτησαν ακινητοποιημένα τα
σχολικά λεωφορεία και ταξί. Η απεργία έληξε
με την υπόσχεση ότι το θέμα με τις συμβάσεις
θα λυθεί σταδιακά μέχρι την επόμενη σχολική
χρονιά, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση το αρμόδιο
υπουργείο έστειλε μέσα στον Απρίλιο προς τις
Περιφέρειες της χώρας 76 εκ. ευρώ, το 80% των
σχετικών οφειλών έως 31-12-2010. Παράλληλα,
έχουν δεσμευτεί και 40 εκ. ευρώ για το διάστημα
Ιανουάριος- Ιούνιος 2011.
Ευχόμαστε να μην βρεθούν για μια ακόμη φορά
στο μάτι του κυκλώνα οι μαθητές του νησιού.

Σχολικός «Καλλικράτης» στην Ικαρία
Την κατάργηση των δημοτικών σχολείων Περδικίου,
Μονοκαμπίου, Στελιού, Βρακάδων, και Καστανιών
ορίζει ο σχολικός Καλλικράτης που ανακοινώθηκε
από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων.
Αναλυτικότερα, τα δημοτικά σχολεία Περδικίου
και Μονοκαμπίου (με 0 μαθητές) συνενώνονται με
το δημοτικό Αγ. Κηρύκου που αναβαθμίζεται από
6θέσιο σε 7θέσιο.
Το δημοτικό σχολείου Στελίου (με 0 μαθητές)
συνενώνεται με το δημοτικό σχολείο Ευδήλου που
και αυτό από 6θέσιο γίνεται 7θέσιο.
Το δημοτικό σχολείο Βρακάδων (με 0 μαθητές)
συνενώνεται με το δημοτικό σχολείο Χριστού
Ραχών που μετονομάζεται σε 1ο δημοτικό σχολείο
Χριστού Ραχών.
Το δημοτικό σχολείο Καστανιών (με 0 μαθητές)
συνενώνεται με το δημοτικό σχολείο Αγ.
Πολυκάρπου που μετονομάζεται σε 2ο δημοτικό
σχολείο Χριστού Ραχών.
Ευτυχώς, καμία τροποποίηση δεν επήλθε στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως και ήταν
αναμενόμενο λόγω των μεγάλων χιλιομετρικών
αποστάσεων αλλά και του εκ των πραγμάτων
μικρού αριθμού (3) Γυμνασίων/Λυκείων στο νησί.

ΝΕΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ

ΙΚΑΡΙΑ

Στο μικροσκόπιο το Υβριδικό – Ενεργειακό Ικαρίας
Σε τεντωμένο σκοινί κατέληξε να προχωράει το Υβριδικό
Ενεργειακό Έργο της Ικαρίας καθώς μετά από καταγγελίες
σχετικά με περιβαλλοντικές παρατυπίες της κατασκευάστριας
εταιρείας, η υπόθεση έφτασε στην Εισαγγελία της Σάμου.
Ειδικότερα, η υπόθεση ξεκινά τον Σεπτέμβριο του 2010,
όταν ο Διευθυντής του Αρχιπελάγους, Θοδωρής Τσιμπίδης
αμφισβητούσε ανοιχτά τη χρησιμότητα του Υβριδικού και
εξέφραζε τις ενστάσεις του ως προς την περιβαλλοντικών
προδιαγραφών κατασκευή του. Μετά απ’ αυτήν την
καταγγελία, ο αντίλογος ήρθε από τους Ικάριους επιστήμονες
που υπερασπιζόμενοι το έργο άνοιξαν τον δρόμο για μια
ακόμη απάντηση από τον Θοδωρή Τσιμπίδη.
Τον Ιανουάριο του 2011, το Αρχιπέλαγος καταγγέλει πως
«καταστρέφουν το περιβάλλον για να σώσουν το κλίμα»,
η Αστυνομική Αρχή της Ικαρίας κινητοποιείται και κατόπιν
εγγράφου της (υπ’ αρ. πρωτ. 1008/20/18-Α της 12/1/2011),
ο Δήμαρχος Ικαρίας στέλνει την υπόθεση με το εργοτάξιο
της ΕΝΕΤ Α.Ε στον Επιθεωρητή Περιβάλλοντος (13/1) και
το Αρχιπέλαγος συνεχίζει (21/1) ενημερώνοντας όλες τις
αρμόδιες υπηρεσίες για «Παράνομη επιχείρηση κάλυψης
της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από το εργοτάξιο της
ΕΝΕΤ στην Προεσπέρα»
Έκτοτε, η όλη υπόθεση παίρνει μεγάλη έκταση και μάλιστα
δημοσιοποιείται σε πολλά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
πανελλήνιας κυκλοφορίας.
Ωστόσο, τα πορίσματα που έγινα τόσο από τον Δήμο όσο και
από τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες δεν έδειξαν κάποια
παράνομη δραστηριότητα της κατασκευάστριας εταιρείας,
ούτε κάποια παρατυπία ως προς τις περιβαλλοντικές
καταγγελίες που έγιναν. Για το λόγο αυτό η κατασκευή του
έργου συνεχίζεται κανονικά.
Εν τω μεταξύ, εξαιτίας των γεγονότων, οι Σύλλογοι του
Δημοτικού Διαμερίσματος Ραχών Ικαρίας (Σύλλογος
Ένωση Βρακάδων-Κουνιάδου-Προεσπέρας, Προοδευτικός
Σύλλογος Βρακάδων, Σύλλογος Ο ΚΑΒΟ ΠΑΠΑΣ, Σύλλογος
Ραχιωτών Ικαρίας) κατάφυγαν εκτάκτως σε ψήφισμα
υπερασπιζόμενοι την κατασκευή του αναφερόμενου έργου
περιγράφοντας μάλιστα τα πολλαπλά οφέλη που αυτό θα
φέρει στο νησί μας όπως την μείωση της κατανάλωσης
ορυκτών καυσίμων και πετρελαίου και γενικότερα την
εξοικονόμηση ενέργειας. Το ψήφισμα αυτό εστάλη στην
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στον Δήμο Ικαρίας, στην
Εισαγγελία Σάμου, στο Α/Τα Αγίου Κηρύκου, στον Λιμενικό
Σταθμό Ευδήλου και στην Ειδική Επιθεώρηση Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
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Καρκινάγρι ώρα μηδέν
Άκρα του τάφου σιωπή
στο Καρκινάγρι βασιλεύει.
Θεέ μου τι ήταν τούτη η στιγμή
ψυχή και σώμα αγριεύει.
18 Οκτώβρη του 10
μια μέρα βροχερή.
18 Οκτώβρη του 10
μια νύχτα φοβερή.
Σκότος, βοή κι αντάρα
αστροπελέκια φοβερά.
Θεέ μου τι λαχτάρα
ήτανε όλα αυτά.
Ήτανε θέλημα Θεού
ξέσπασμα της φύσης.
Ασύλληπτο από το νου
μην προσπαθείς να εξηγήσεις.
Δεν φτάνει η κόλλα το χαρτί
και το μελάνι εσώθη.
Ένα ατελείωτο γιατί
τώρα εφανερώθη.
Πέτρες εδώ, ξύλα εκεί
χαντάκια παραπέρα.
Παραλία εξωτική
είμαστε καλά, καλημέρα.
Σαν βγει στον πηγαιμό για Καρκινάγρι
να εύχεσαι να είναι καλός ο δρόμος.
Ακόμα και σ’ ένα μικρό παιδάκι
είναι βουβός ο πόνος.
Να κρατήσουμε στη φαντασία μας
το Καρκινάγρι το ‘Παλιό’
κι ας δώσουμε την ευχή μας
να μην ξανασυμβεί αυτό.
.
Καρκινάγρι 20/10/2010
Γιώτα Βουδαντά
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Μια καταστροφή στο χωριό μου
Τον Οκτώβριο ήμουν πολύ στεναχωρημένος γιατί
έγινε μια μεγάλη καταστροφή στο χωριό μας εξαιτίας
μιας πολύ δυνατής βροχής. Το χειρότερο ήταν ότι οι
δρόμοι είχαν χαλάσει και δεν μπορούσαμε να πάμε
σχολείο. Ευτυχώς, το σχολείο δεν είχε πάθει τίποτα.
Τα καφενεία όμως είχαν χαλάσει, είχαν χώμα μέσα
και πέτρες και λάσπες και είναι μέχρι τώρα κλειστά
σχεδόν όλα. Είχαν ανοίξει οι βόθροι, είχαν πέσει
στη θάλασσα και τώρα είναι βρόμικη. Με τη βροχή
άνοιξαν πολλά ποτάμια. Χάλασε και η πλατεία με την
παιδική χαρά που μας είχαν φτιάξει πέρσι. πάει και
το σιντριβάνι που είχε γίνει για να θυμόμαστε τον
Άγγελο. Το μόνο καλό είναι ότι έγιναν πολλές και
ωραίες αμμουδιές και έτσι το καλοκαίρι θα έχουμε
να παίζουμε.
Γιώργος Ν. Βατούγιος
Γ΄ Τάξη

Το χωριό μου
Το Αμάλου είναι ένα μικρό, καταπράσινο χωριό.
Δεν έχει πολλά σπίτια και το χειμώνα έχει 30
μεγάλους και τέσσερα παιδιά. Ο χειμώνας είναι πολύ
δύσκολος γιατί χαλάει ο δρόμος, κόβεται το ρεύμα
και δε μπορούμε να πάμε σχολείο. Ειδικά ο φετινός
χειμώνας ήταν πολύ άσχημος γιατί είχαμε πολλές
βροχές και έγιναν καταστροφές και πνίγηκε και ένας
άνθρωπος. Γι’ αυτό θα ήθελα η πολιτεία να φτιάξει
τους δρόμους και να φτιάξει μια παιδική χαρά, μια
βιβλιοθήκη, ένα γυμναστήριο και το καλοκαίρι που
έχει πολλά παιδιά ένα θέατρο. Γιατί το καλοκαίρι
ο μόνος χώρος για να παίξουμε είναι η μικρή μας
πλατεία και το καφενείο. Εύχομαι όλα αυτά να γίνουν
αλήθεια.
Ευαγγελία Ι. Βατούγιου
Δ΄ Τάξη

